
ECONOMISCHE NALEZINGEN EN BERICHTEN. 

Brochure van de Yereeniging: ,Het  u Ituilverkeer,,. 
N ~ . 15. V r i j h a n d e l  o f  B e s c h e r m i n g .  

1. Waarover gaat de quaestie u  of B e s c h e . r -  
m i n g P  

Er zijn personen, die meenen, dat heg voor ons land voor- 
deelig zijn zou, wanneer op sommige goederen afkomstig uit 
her buitenland reehten werden gelegd of de bestaande werden 
verhoogd. Zij wenschen dit ,  omdat daardoor, naar hun zeggen, 
de Nederlandsehe industrie en landbouw tot hoogeren bloei 
zouden komen en de welvaart der geheele burgerij en vooral 
die der arbeiders zou toenemen. 

Anderen daarentegen - -  de vrijhandelaars - -  zeggen, dat 
door den invoer niet te belasten de welvaart der natie her 
best gediend wordt. 

2. Welke opinie daaromtrent is de juisteP 
Wij zullen beide meeningen nagaan en zien welken invloed 

die stelsels uitoefenen. 
8. Geef dan eerst een overzieht van war de proteetionis~en 

zeggen. 
De proteetionisten zeggen, dat de landboaw aehterui~ gaat 

en de boeren verarmen. 
4. Is dat zoo? 
u ettelijke jaren verdienden de boeren reel geld en was 

er dus reel vraag naar landerijen en paehtgronden. Daarvoor 
werden hooge prijzen besteed. Maar toen de prijzen van her 
graan en van her vee terug liepen, kostte her moeite de oude 
paeht op te brengen, en werd er bij verkoop van landerijen 
verloren, - -  eene sohade voor paeh~ers en eigenaars. 

5 Waardoor daalden de prijzenP 
Wegens verschilleude oorzaken. De veeprijs daalde o. a. 
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toen om ziekten te weren her buitenland zijn grenzen sloot 
voor ons vee. De graanpdjs daalde door de ruime voortbren- 
ging (in Zuid-Amerika bijv.), door de verbetering der middelen 
van verkeer en de alzoo mogelijk gemaakte groote aanvoeren 
van de buitenlandsohe granen. De boterknoeierijen maakten dat 
buitenlanders liever kochten van een land, dat niet knoeide, 
waardoor dus de afzet verminderde en alles wat vroeger buitens- 
lands ging nu in Nederland zelf gebruikt incest worden. Daar 
er voor dezelfde hoeveelheid minder koopers waren incest de 
waar wel tegen een lageren prijs worden verkocht. 

6. War zeggen nu de protectionisten? 
Dat her in her voordeel van den boer is wanueer hij een 

hoogen prijs voor zijn producten krijgt en dat met den boer het 
geheele land voordeel er van heeft. 

7. Is dat juistP 
Voor den boer-eigenaar, die voor de markt werkt, zijn 

hooge  prijzen van granen een voordeel, maar niet voor  d e n  
boer,  die graan als veevoeder gebruikt ,  en evenmin voor den 
boer-pachter, die de pachtsom met de prijzen zijner producten 
ziet rijzen of dalen. 

8. Wat  willen nu de protectionisten P 
Een inkomend reeht heffen op buitenlandsch graan en meel. 
9. Wat beteekent datP 
Dit, dat voor elken zak graan aan de grenzen bijv. ~n 

gulden moet worden betaald aan de sehatkist, zoodat de prijs 
van al her ingevoerde stijgt met het bedrag van her reeht, 
omdat de invoer wegens de hoogere kosten vermindert en 
zulks een stijging van den prijs op de binnenlandsche markt 
medebrengt tot zoodanige hoogte dat de meerdere kosten wor- 
den vergoed. De binnenlandsehe voortbrenger profiteert van 
de prijsverhooging. Voor hem is zij geen vergoeding van meer- 
dere kosten, maar zuivere winst. Hierin schuilt voor hem de 
,bescherming.,, 

Iedereen, en dus ook zij, wier hoofdvoedsel brood en meel- 
spijs is, d. w. z. de minder gegoeden, moeten tengevolge 
der proteetie voor hun brood bijv. elf in plaats van tieu cent  
betalen. 

10. Maar is her dan onjuist,  wat de protectionisten zeg- 
gen,  dat de buitenlander z~jn graan goedkoop naar Nederland 
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zal zenden, om de concurrentie met de landbouwers bier reel 
te houden, en dat, al gebeurt dit niet, de coneurrentie onder 
de Nederlandsehe landbouwers zelf den prijs wel weder zou 
drukken P 

Zeer zeker is dat onjuisg. Want waarom zou de buiten- 
lander, als wij Sgn gulden inkomend reeht gaan heffen, zijn 
graan bier veer negen gulden gaan verkoopen, als hij er 
overal elders Lien gulden veer kan krijgen P 

Waarom boveudien worden graanrechten verlangd, als zij 
de binnenlandsehe prijzen uiet verhoogenP 

11. u wie word~ de beseherming gevraagd, veer de 
grondbezitters of veer den kleinen boerenstand? 

Natuurlijk in naam veer de boeren, den kleinen boer en 
den pachter. Grondbezit veronderstelt een zekere welges~eld- 
heid en een belasting ten bate van de bezitters zou niet licht 
ingat, g vinden, terwijl er velen zi.jn, die veer de kleine boeren 
er we1 ooren naar zouden hebben. 

[2. Maar wie heeft inderdaad her voordeelP 
De eigenaars, doeh~niet de kleine boeren en pa0hters, die 

(molgens de proteetiofi~isteil) de beseherming zoo noodig hebben. 
18. Hoe werk~ dus her sy.,teem van graanreehten? 
Slecht, want degenen, die er baat bij zouden moeten vin- 

den, blijven in dezelfde eonditie en alleen de paehtheeren en 
eigenerfden, moor wie de reehten niet gevraagd worden, hebben 
er her voordeel van. 

Bomendien moeten alle Nederlanders te zamen aan de 
grondeigenaars dat voordeel betalen, l~u wel op hun broodprijs! 
De omgekeerde wereld I De armeren, die aan de rijkeren moeten 
betalen. u  m i l l i o e n  n e g e n h o n d e r d  d u i z e n d  die 
m~r  moeten betalen dan vroeger om aan h o n d e r d d u iz e n d 
personen war meet geld in de beurs te brengen. 

14. Maar zouden de arbeiders er geen voordeel bij hebbenP 
Integendeel. De prijs van hun brood zou stijgen, zonder 

waarborg, dat hier aanstonds een evenredige loonsverhooging 
veer allen zou tegenoverstaan. En evenzoo is her gesteld met 
allen, die ~ *aste salarissen trekken. 

15. Is er behalve op deze gronden nog meer aan te voereu 
tegen proteotie P 

Zeker. Bijvoorbeeld dit. Elkeen meet her reeht hebben zijn 
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inkomen te besteden zooals hij zelf wil, te koopen waar hem 
dat het voordeeligst is. klle protectie is eigenlijk niets anders 
dan , ~ g e d w o n g e n  wi r~ke lne r ingp ,  in het greet. 

Bovendien is er nog lets zoowe] vail toepassing op graanreehten, 
als op proteetie in her algemeen. Dit nl., dat de Staat den weg 
opgaat van willekeur en gunstbetoon ten bate van enkelen. 

16. Waarom noemt gij proteetie ,,gedwongen winkelnering,~ 
in het grootP 

Hierom. Bij gedwongen winkelnering zegt de baas of patroon : 
,,Hier meet gij koopen en tegen dien en dien prijs.,, Proteetie 
sluit de buitenlandsehe eoneurrentie uit, dwingt dus elk ver- 
bruiker in hot binnenland te koopen en wel tegen een prijs, 
die met hot bedrag van hot reoht verhoogd is. 

Hot is in den grond der zaak preeies hetzelfde. 
17. Hoe denkt ge dus over graanreehten in 'tbijzonderP 
Dat deze reohten ten hoogste verderfelijk zijn veer een land 

en dat zij, die de welvaart eener natie er door meenen te be~ 
vorderen, beslist op een dwaalspoor zijn. 

18. Wil!en de proteetionisten a 11 e r n graanrechten P 
Zeer zeker niet. Op dezelfde w[ize ~illen zij de industrie 

,,besohermen,, door reehten te heffen op buitenlandsehe fabri- 
katen. 

19. Verwaoht gij daarvan eenig voordeel veer onze nijverheid? 
Geen enkel. 
20. Waardoor bloeit, naar gij meent, een bedrijfP 
Door hun, die er verstand van hebben, de vrije hand te 

laten en door de uitbreiding van hun bedrijf niet te bolero- 
moron. Hoe meer een bedrijf - -  ook in alle onderdeelen - -  
tot volmaaktheid gebracht wordt, des te borer her is. 

Door de eoneurrentie met het buitenland vrij te laten wordt 
een levensvatbare iudustrie tot volmaaktheid gebraeht, omdat 
de fabrikant gedwongen is elke verbetering of vereenvoudiging, 
die in her buitenland wordt toegepast, te aanvaarden, terwijl 
een niet levensvathaar bedrijf of een, dat niet met den tijd 
meegaat, wordt doodgedrukt. 

21. Maar her is toch een greet nadeel wanneer een industrie 
wordt ,,doodgedrukt,, ? 

Dit is minder erg dan haar kunstmatig in bet leven te 
houden. 



Als honderd fabrikanten iets willen leveren ell tien hunner 
geven veer denzelfden prijs als hun eoneurrenten een beter 
product, dan ligt her in den aard der zaak, dat iedereen zal 
koopen bij de vervaardigers van her beste artikel. De andere 
negentig, die iets leveren, dat, t o t d i e n p r ij s, niet gevraagd 
wordt omdat er iets beters veer te krijgen is, moeten 6f hun 
product verbeteren 6f tenondergaan. 

Gaan zij door met de fabrieage, dan geven zij wel werk 
aan hun personeel maar moeten dit na korten tijd staken of 
zij moeten traehten de betere produeten uit te sluiten door 
een wet (dus d o o r  p r o t e e t i e . )  In her laatste geval behou- 
den zij wel hunne afnemers, maar reverts moeten alle keepers 
in her land, dat besehermende reehten heft, her min der goede 
artikel koopen veer denzelfden prijs als waarvoor zij vroeger 
her betere konden verkrijgen. Elk zal inzien dat dit een dwaas- 
heid is. 

2~. Dat alles zegt evenwel niets over her nadeel, dat on~ 
staat, wanneer een industrie meet opgeheven worden. 

Dat doer her weh Immers war is beter veer een arbeiderP 
Tijdelijk aan her werk gehouden te worden, door de beseher- 
mende reehten, in een fabriek wast volgens een oudere of 
sleehtere methode gewerkt wordt aan een minderwaardig arti- 
kel om op een mooien dag onbekend met de verbeteringen in 
de fabrieage op straat gezet te worden, wanneer her buitenland 
er in slaagt zoo goedkoop te werken, dat her in weerwil van 
de reehten toeh kan eoneurreeren - - o f  werk te  vinden in 
een bedrijf dat blijvend is, dat de eoneurrentie'.kan volhouden 
met wien dan ook, omdat her op de hoogte ran'den tijd is? 

~3. Gelooft gij dan dat een besehermde industrie niet met 
den tijd mee gaat? 

geker geloof ik dat. Dat is toeh immers juist her nut van 
de beseherming, dat z~j een industrie toelaat veer een minder- 
waardig artikel den prijs van een deugdel~jker te vragen. ]~en 
besehermde industrie is altijd aehterlijk. De werkman zoo rain 
als de industriael heeft belang zieh op de hoogte te stellen 
van de verbeteringen in de fabrioage, wanneer zij ook zonder 
die verbeteringen her artikel kunnen slijten, terwijl de niet- 
besehermde industrie elke verbetering of vereenvoudiging we1 
meet aangrijpen. 
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24. Is bescherming ook voor den fabrikant nadcelig? 
Op den duur,  ja. 
Neem bijvoorbeeld een artikel, dat vrocger vrij reel werd 

gekocht en waarvan de fabricage dus looncnd was. 
Nu komt er concurrentie van hot buif.enland en wordt hot 

inlandsche fabricaat verdrongen door een buitenlandsch, dat 
evcnvecl kost doch borer is. 

Wanneer men nu rechten gnat heffen, zal een dcel vail hot 
pub!iek hot minderwaardige blijven koopen, ecnande r  deel 
zal tiever war mecr gevcn voor hot buitenlandsohc, terwijl 
anderen, die hot minder goede product niet willen en her 
betere niet kunnen koopen, ]iever hun geld ann war. anders 
zullen bcsteden. De refiele industrie van vroeger is dus ver- 
dwenen el! heeft plaats gemaakt voor een nieuwe, kunstmatige, 
die de waarborgen voor een gezond bestaan mist. 

~5. ]floe denken de Nederlandsche industrieclen over be- 
scherming ? 

Yerschillend. Sommigen zijn er root ,  omdat zij persoonl[jk 
er voordecl in zien. Lieden, die door buitenlandsche concur- 
rentie niet meet kunnen mede doen en nu door een wet be- 
seherming pogen te krijgen, dat is met andere woorden een 
gesehenk van a l l e  verbruikers in Nederland. 

De Bond van Ncderlandsche Werkgevers evenwel, dat zijn 
de meeste grootc fabrikanten in ons land, hebben zich bcslist 
er tegen uitgesproken. Bovendien deed de Twentsche industrie 
hetzelfde (Twentc is hot voornaamste nijverheidsdistriet van hot 
gehcele land). Zij mecnen dat bescherming nict dan nadeelig 
kan ~verken, zoowel voor den arbeider als voor den industriecl 
en voor hot bedrijf in hot algemeen. 

~6. Hoe wordt dit door de protectionisten opgevat? 
hls voortkomende nit e i g e n b e ] a ng.  
De beer Jos. Jacobson zegt in zijn ,,Een erns~ig woord tot 

zijnc landgenooten,, op pag. 31: 
,,Intusschen doe t zich hier te lande hot verschijnsel root ,  

dat ook ~abrikanten tegen rechten-verhooging strijden. Met 
name zijn dat de Twentsche nijveren. Hot is mogelijk dat 
hunne overgroote meerderheid zoodanig doordro~gen is van 
de beginselen der Staathuishoudkunde, dat zij er z'elfs niet 
voor terugdeinst om die ook d an  te huldigen, wanncer dit ten 
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nadeele zou zijn van eigen bedrijf. In ieder geval neem ik aan, 
dat zij bet eerlijk meenen. Maar toeh wordt men wel eens, 
ook sores zonder dat men hot zelf gevoelt, gedreven in de 
riehting van zijn eigenbelang. En zoo zou bet mij dan ook 
niet verwonderen, wanneer datzelfde Twente, dat zijn geheele 
ni.jverheid aan niets anders te danken heeft dan aan de krach- 
tigst mogelijke bescherming, nu z66 b a n g  is v o o r  u i t -  
b r e i d i n g  v a n  c o n c u r r e n t i e ,  d a t  h o t  a l l e s  wil  d o e n  
war  mogel i ,  jk  is om m a a r  l i e v e r  t e  h o u d e n  wat h o t  
h e e f t ,  dan  d o o r  r e c h t e n - v e r h o o g i n g  een  a a n t a l  
n i e u w e  c o n e u r r e n t e n  te  k r i j g e n . u  

27. Wat denkt gij hiervan? 
Dat hot een eigenaardige vorm van eigenbelang zou wezen, 

buitenlandsche eoncurrentie te willen in stand houden om 
binnenlandsehe te voorkomen. 

De textielindustrie is in hot buitenland minstens even kraeh- 
rig ontwikkeld als bier. Door hot heffen van rechten of hot 
verhoogen daarvan zou dus de Nederlandsche nijverheid zijn 
veld van afzet verruimd zion en volgens de proteetionisten 
zou de Twentsehe industrie daar voordeel van hebben. 

Dat de fabrikanten tegen proteetie z i j n -  wel verre van 
o 1) eigenbaat en eoneurrentievrees te wijzen - -  bewijst dat zij 
de praktijk borer kennen en geen boil zion in de kunstmatige 
uitbreiding van hun afzet. 

28. War halen de proteetionisten aan als voorbeeld van de 
goede working van hun systeemP 

Zij wijzen op den grooten bloei van Duitsehland en hmerika, 
protectionistisehe landen, waarvan zij beweren~ dat de welvaart 
aan de besehermende reehten is te danken. 

29. Kan er aan die bewijzen eenige waarde worden geheohtP 
Geen de minste. Zij yergeten dat Amerika even groot is als 

Europa en dat de verschillende staten onderling geen reehten 
heffen. Bovendien, waar zij zeggen dat de hooge loonen wijzen 
op welvaart, vergeten zij dat de uitgaven ook veel g r o o t e r  
zijn, zoodat men bij dubbele verdienste ook hot dubbele noodig 
hceft. Door de groote hulpbronnen van hot land dat aUe 
grondstoffen zelf bevat, dat kolen, ijzer, petroleum, graan 
zelf bezit, om maar eens een paar dingen op te noemen, door 
dus onafhankelijk te zijn van de geheele buitenwereld, heeft 



de Amcrikaansche industrie die hooge vlucht genomen. Niet 
d o o r maar in w e e r wi]  v a n de rechten. Immers alleen door 
uitsluiting der buitenlaudsche concurrentie is her moge]ijk ge- 
worden dat de groote t r u s t s  en poo l s  zijn outstaan. Wan- 
neer een krachtige buitenlandsche nijverheid met de Ameri- 
kaansche ken wedijveren zou her pub]iek niet gedwongen 
worden genoegen te nemen met de kunstmatige opdrl.jviug der 
prijzen van sommige artikelen. 

30. En DuitschlandP 
Ook daar zijn de prijzen stelselmatig verhoogd. De groot- 

industrieeleu hebben goede zaken gemaakt en geprofiteerd van 
de rechten, of liever van her r e o h t  (hun door de wet gege- 
yen) den binnenlandsohen verbruiker hooge prijzen te doen 
betalen. Duitsehland is zeker na 1870 kraohtig vooruitgegaan, 
maar uict aan de bescherming dankt het dit. Tal van omstan- 
digheden hebben hiertoe samengewerkt, waarvan zeker hot 
nationaal ,,~lan,, dat op de totstandkoming van de Duitsehe 
eenheid volgde, de voornaamste was. En hot krachtigst hebben 
zich de Duitsche uitvoerindustriefin ontwikkeld juist teen in 
de jaren 1892 en volgende Duitschland tot een ffematigder 
protectionisme overging'. Seherp contrast met l~raukrijk, dat, 
ziju protectiouisme verscherpende, toentertijd zijn uitvoeren 
van jaar tot jaar slinken zaff. Precies war de vrijhandelaren 
altijd voorspelden, wat door de proteetionisten steeds word 
ontkend. Wijselijk wordt dan ook door doze laatsten op Frank- 
rijk liever gecn beroep gedaan. 

81. Zou bcscherming volgens de voorstauders neff meerdere 
,voordeelen- hebben ? 

De protectionisten beweren, dat door de opbrengst der reeh- 
ten de iukomsten van den Staat zouden stijgen, dat wii zeg- 
gen, dat, war tot dusverre uit verschillende andere belastingen 
gevouden word, thans veer een deel uit de iukomende reohten 
zou kunneu worden gehaald. 

8~. Is dat juistP 
Hierin dwalen de protectionisten niet. De opbrengst der 

inkomende reohten zou inderdaad toenemen. Maar veer zoover 
hot zou geschieden zou hot bewijzen, dat de invoer niet op- 
houdt, en de buiteulandsche coneurrentie dus niet verdweneu was. 
Hot ware dus veer de protectionisten een ongewenscht gcvolg. 

EcoN. t901. 44 
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Bovendien, zoodra men uit een oogpunt van b e l a s t i n g  
de invoerreehten verdedigt, beweegt men zieh op een ander 
gebied van denkbeelden. Dan zou her eerst moeten vaststaan 
dat nieuwe belastingen werkelijk noodig zijn en dat van alle 
belastingen, welke in aanmerking kunnen komen, de inkomende 
rechten de minste bezwaren aanbieden. Ten laatste zou, indien 
men besluit dergelijke reehten te heffeu, de vraag te onder- 
zoeken zijn of z[j niet geheven moeten worden liefst enkel van 
die goederen, welke niet ook in bet eigen land worden voort- 
gebraeht. Engeland heft dergelijke reehten. War zij nan de 
natie kosten komt ten volle in de sehatkist en niet veer een 
deel ook in de beurs van partieulieren. Daarom noemt men 
dergelijke invoerreehten f i s  e al  e reehten : alleen de algemeene 
sehatkist heeft er voordeel van. 

33. Willen de proteetionisten dan geen fiseale reehten? 
Neen. Zij willen reehten, welke eerie prijsverhooging ver- 

oorzaken ten bate van binnenlandsehe voortbrengers. War de 
natie betaalt komt dan sleehts veer een deel in de nationale 
kas. Groepen van ingezetenen worden door zulke reehten van ge- 
mengd karakter bevoordeeld. Zij hebben belang bij de handhaving 
er van. Met sehoonsehijnende redenen bevelen zij ze ann. Dit is her 
geheim van bet proteetionisme en dit is tegelijk de demoraliseerende 
invloed dezer riehting op de finantieele staatkunde des lands. 

36. De proteetionisten eehter zeggen immers a l l  e n dat de 
buitenlander mee betaalt in her reehtP 

Zij zeggen her allen. Sommigen gaan zelfs zoover te be- 
weren, dat hij her reeht in sommige gevallen geheel betaalt. 

85. Is dat juis t?  
Natuurlijk niet. En wel om deze reden. Men bedenke dat 

men hier spreekt over den handel tussehen db nation. De 
buitenlandsehe voortbrengers verkoopen hunne goederen veer 
den prijs, die op de wereldmarkt geldt. Zij zijn niet genood- 
zaakt ze op de markt van een enkel, bepaald land aan te 
bieden. Onderstellen wij thans dat Nederland een invoerreeht 
gaat heffen. Zij zullen dan eerst, wanneer de Neder]andsehe 
keeper hun z66veel hooger prijs biedt ,  dat het veer hen om 
't even is of zij op de wereldmarkt verkoopen dan we] hier,  
hier invoeren. De Nederlander derhalve draagt de belasting, 
welke door den Nederlandschen wetgever is vastgesteld. 
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Ware her anders, dan zou men een lief middel bezitten om 
eigen Staatskas te doeu vullen door her buigenland. Indien men 
ernstig aan dit middel geloofde, waarom sehaft men dan niet 
atle andere belastingen af tell einde te leven tell koste van de 
andere volken ? Meer nog. Men mag wel geheim houden dat men 
zulk een middel bezi~. Want  ieder l~nd op [zijn bt~urt zou her in 
praktijk brengeu en zou gaan leven ten koste van eeu ander yolk. 

86. Zijn er hog andere systemeu van handelspolitiek? 
Zeker. Veleu meenen, dat vrije invoer uitmuntend is doeh, 

dat ,  wanneer andere landen onze produeten belasten, wij uit 

weerwraak hetzelfde moeten doeu. 
37. Maar da~ verlangen is toeh billijk? Als wij van hun 

markt geweerd worden, kunnen wij hen toeh van do onze 

afhouden ? 
Natuurlijk kunnen wij dat doeth. Of heL evenwel raadzaam 

zou z~in is een andere quaestie. 
3~. Hoe bedoelL gij datP. 
De invoeren, die onze nijverheid heeten te gronde te riehten, 

worden ons ira,hers niet eadeau ge,naakt  Zij moeten worden 
betaald, en wel bf uit ons nationaal inkomen bf uit ons 
nationaal vermogen. Van eene toenemende verarming, die van 
her opteren van ons kapitaal her gevolg zou wezen, bl~jkt niets. 
De eijfers van de opbrengst onzer belastingen leeren her tegen- 
dee1 Derhalve moeten w~j onze sehu|d ann het buitenlaud uit 
ons ~nkomen kwij~en, wa~ her bu~tei~ta~ld van oils heeft tt~ vor- 
deren voldoen ,net war wij aan her buitenland verdienen. Daaruit 
volgt, dat beperking van den invoer gelijk staat met ver- 
mindering van vraag naar onze produeten,  daar in- en uitvoer 
ten allernauwste samenhangen. Door den invoer van sommige 
artikelen te belemmeren, beperkt men van andere den uitvoer. 

lets dergelijks doer een Chinces, die zieh zelf voor de deui. 
van zijn buurman van kant maakt, om hem daarmede 'hi on- 

gelegenlaeid te brengen. 
In  zijne domheid ontneemt de bui~en]ander mij 10 pC~ van 

mijn omzet, om ze zelf ook te verliezen Dan ga ik ook reehten 
heffen en be~org hem - -  en tevens mij z e l f - - o o k  een verlies 

van 10 pCt. 
Eigenlijk is her ,  ,,oog om oog,, maar dwaas en noodlottig 

voor me zelf. 
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39. Waarmede kunt gij dit fa i r t r a d e stelsel nog vergdijkcn ? 
8tel, bijv. bocren komen naar de veemarkt. Zij verkoopen 

hunne koeien en koopen b~jv. ploegen of kleeren of andere 
dingen, die in de stad vervaardigd worden. 

Nu komt er in de stad een groote veefokkerij, die graag 
de klandizie van de geheele stad hebben zou. De eigenaars 
weten een verbod aangenomen te krijgen, dat de boeren niet 
meer me~ hun vee ter markt mogen komen. 

War gebeurt er uuP 
De veefokkerij levert al het vee en de boeren mogen niet 

komon verkoopen. 
De veefokkerij heeft evenwel geen ploegen noodig en de 

fabrikanten zouden die wel gaarue kwijt willen wezen. Als de 
boeren nu ook zeggen .wij willen jelui ploegen niet, we zullen 
de oude nog wel wat oplappen of er zelf een laten maken bij 
den smid op het dorp, (zooals de Fairtraders zouden willen), 
dan plagen ze atlebei rich zelf. De stad zit met al de ploegen 
en kleereu, die veer de boeren bestemd waren en meet ge- 
noegen nemen met den prijs, dien de veefokkerij vragen wil. 
' tDorp sukkelt voort met de oude ploegen en afgedragen, 
verstelde kleederen on veel te vee] vee! 

Zoo werkt het stelsel van wederkeerigheid! 
,0.  Wa~ is in uw oog her beste stelsel? 
Den invoer volkomen vrij te laten. Ms het kan de bestaande 

invoerrechten te doen verdwijnen en geheel Nederland tot een 
vrijhaven te maken. 

41. Wag zou daarvan her gevolg zijn? 
Dat iedereen ken koopen, waar het hem her voordeeligst 

lijkt, dat de produeten goedkooper en beter zouden worden 
in oonourrentie met her buitenlaud en dat de grondstoflen 
goedkoop zouden zijn. Dat onze handel zou blijven bloeien en 
onze seheepvaart eveneens, zooda~ wij weer de stapelplaats van 
Europa zouden worden. En het zou nog dit moreele voordeel 
opleveren, dat goeddeels de smokkelhandel zou verdwijnen. 

4~. Gaan onze handel en nijverheid aehteruit? 
De cijfers leeren het tegendeel. Onze handelsomzet klein 

van gemiddeld f 316 millioen in 1847-- '51 op f 885 millioen 
in 1867--'71 en f261~3 millioen in 1892--96. En war de 
nijverheid aangaat, klein her aantal fabrieken met stoomwerk- 
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tuigen van g159 in 1877 tot tot 4547 in 1899, en hot 
aantal paardenkrachten dier werktuigen wn 31.451 tot 89.360 
in denzelfden tijd. Op achteruitgang wijzen doze cijfcrs toch 
waarlijk niet. 

43. Zou hot niet verstandig zijn een proof met protectie 
te nemen, om zoo wellicht tot not  greeter bloei te komenP 

Neon, hot zou dwaasheid zijn, ter wille van enkele weinige 
noodlijdende bedrijven tot protectie over te gaan, een middel, 
dat hot land slechts groote schade toebrengt zonder dat hot 
zeker is, dat de noodlijdende bedrijven zullen worden gebaat. 

44. War is dus uwc opinie over handelspolitiek? 
Vrijhandelaar blijven. Waar wij andere landen niet kunnen 

bekeeren en dus door hun rechten sohade lijden, moeten wij 
niet door zelf te gaan belasten de  geleden schadc dubbel 
groo~ maken. 

45. Wien meet ik dus kiezenP 
Hem, van wien gij zeker zijt, dat hij onder g6~n boding 

veer eenig boschermend recht stemmen za], want izooals u 
gebleken is, k a n  slechts van een vrijhandelaar bevordering 
van hot welzijn der geheelc natie, dat is dus ook uw eigen 
belang, verwacht worden I 

Hoe in Frankrijk de scheepvaar tpremi~n werken.  Eene 
merkwaardige bijdrage tot de kenuis van de werking van hot 
beschormend stelsel in Frankrijk levert hot onderstaande, waar- 
veer de gegevcns ontleend zijn aan eene mededeeliug van den 
Engelschen consul to Bordeaux, voorkomendo in de jongste 
aflevering van hot B o a r d  o f  T r a d e  J o u r n a l .  

De Fransche scheepvaartwet van 80 Januari 1893 kent o. a. 
aan in Frankrijk gebouwde zeilsehopen, gedurende 10 jaren na 
hun van stapcl loopen, eene premie toe in verhouding tot hun 
grootte en de afgelegde afstanden. Teneinde doze premie 
deelachtig te worden, zijn or in de laatsto jaren heel war van 
zulke schepon in ~ransche havens gebouwd, hoeweI hot daarvoor 
noodige materiaal veer her grootste deel uit Engeland kwam, 
ingevolge eene tariefbepaling, welke veroorlooft doze goederen 
vrij van rechten in te voeren, met eene zoogenaamde tladmis- 
sion temporaire% waarbij hot schcepsm~teriaal, wanneer hot sohip 
gereed is en uitvaart, geacht wordt weder te zijn uitgevoerd. 


